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Szakály Sándor Holokauszt-tagadó 
történészt sem akarták beengedni 
Kanadába 
2014 OKTÓBER 26 12:32 DE.62 COMMENTS 

Pordány László ultra-jobboldali ex-nagykövet és Vitéz Tolcsvay Béla után, most éppen Szakály Sándor, 
Torontóba érkező Holokauszt-tagadó történészt tartóztatták fel kanadai határőrök másfél órán 
keresztül. A botrányba fulladt Veritas Intézet vezetőjét 2014. október 23-ra hívták meg a Kanadai 
Magyarok Országos Szövetség (KMOSZ) nevű fideszes szerveződés helyi képviselői Torontóba. Arra 
azonban nem számítottak, hogy Szakályt nem nagyon akarják beengedni Kanadába. Mint ismeretes: 
Szakály Sándor puszta “idegenrendészeti eljárásnak” nevezte a zsidók halálba küldését. 

“Mit gondol erről, hogy itt a demokrácia hazájában, ilyen nehezen jutnak be a vendégek?”–kérdezte 
Szakálytól Bede Fazekas Zsolt, a Torontó Független Magyar Rádió szerkesztője. 

 
Szakály Sándor 

“Számomra furcsa volt, hiszen nem első alkalommal vagyok itt Kanadában, talán ötödik vagy hatodik 
alkalommal”–mondta Szakály. “Meglepő, mert az nem hangzik el, hogy mi a gond velem, vagy hogy 
velem milyen probléma lett volna? 
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“Végülis a volt nagykövet úr is így járt”–tette hozzá Vaski Gábor, az kanadai Extra Hungariam Non Est 
Vita Alapítvány (Magyarországon kívül nincsen élet) elnöke. “Emőke, a vendéglátó kétségbe volt esve. 
Fölhívott engem és mondtam neki, hogy nyugodjon meg, mert majd föl fogják hívni a határőrök. Így is 
tették és kikérdezték őt. Ugyanezt csinálták velem, amikor vártam a volt nagykövet urat. Úgy látszik, 
hogy mostanában ez a módszer”–tette hozzá Vaski Gábor. 

A rádióban azt sejtették, hogy a Kanadai Magyar Hírlap és a Kanadai Magyar Demokratikus Charta 
állhat a kellemetlenségek mögött. 

“Azt nagyon jól tudjuk, hogy Ottawában működik egy szervezet, amely beígérte azt, hogy ha számukra 
nem tetsző személyek érkeznek az országba, akkor az ellen tenni fognak. Igy például Tolcsvay Béla 
innen kitoloncolandó személy”–mondta Bede Fazekas Zsolt. 

“Az a mozgalom nyugaton, amely lejártja Magyarországot az egy kicsit hozzájárult ehhez az egészhez, 
hogy most már mindenki gyanus,”–tette hozzá Vaski. 

“Akkor ebből kifolyólag, kiderül, hogy én gyanus vagyok”–válaszolta Szakály. A Fidesz-KDNP kormány 
hivatalos történésze elmondta, hogy szerinte azok a kanadai magyar szervezetek, melyek ellenezték őt, 
nem akarnak dialógust folytatni a másként gondolkodó kanadai magyarokkal. 

“Számomra elfogadhatatlan az, ha valaki igyekszik megakadályozni valaki mást abban, hogy 
elmondhassa a véleményét, vagy hogy beléphessen egy másik országba. Annak van értelme, ha más 
véleményen lévő emberek, bármilyen kérdésben leülnek és vitáznak és próbálják egymást meggyőzni. 
Nem biztos, hogy sikerülni fog, de a párbeszédet úgy folytatni, hogy az egyik fél ki van zárva a 
párbeszédből és üzennek neki, hogy ne is lehessen párbeszéd, az elfogadhatatlan. Azt gondolom, hogy 
akik ezeket az elveket vallják, azoknak érdemes lenne időnként a tükörbe nézni”–mondta Szakály. 

Roppant kínos lehetett ez a pillanat a stúdióban ülő Bede Fazekas Zsoltnak és Vaski Gábornak (és erről 
az is tanuskodik, hogy Bede gyorsan témát vált). Ugyanis éppen augusztusban kértük meg a KMOSZ-t 
arra, hogy üljön le velünk a szervezet elnöke – Feszty Dániel – és folytasson velünk nyilvános 
párbeszédet Vaski Gáborral és Bede Fazekas Zsolttal együtt. Minden próbálkozásunk ellenére, Feszty 
Dániel határozottan elzárkózott a valódi párbeszéd elől, mert az megtörte volna a közösségben 
uralkodó – számára nagyon pozitív – “csendet.” 

Bízom benne, hogy ezután hallgat kedvenc Pártjának történészére és nem teszi lehetetlenné a kanadai 
magyarok közti párbeszédet. 
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